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ประเด็นถาม – ตอบ
แบบงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย
งบแสดงฐานะการเงิน (เดิม – งบดุล)
1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ถาม เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบกําหนดนอยกวา 3 เดือน นับแตวันทีไ่ ดมา ใหแสดงไว
ที่ใด
ตอบ แสดงเปนสินทรัพยอื่น บริษัทอาจเลือกที่จะแสดงรายการแยกออกมาจากรายการสินทรัพยอื่นหรือไมก็ได
โดยอาจแสดงภายใตหัวขอ “รายการเทียบเทาเงินสดทีม่ ีขอจํากัดในการใช โดยใหเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินวามีเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบกําหนดนอยกวา 3 เดือนนับแตวนั ที่
ไดมาที่ติดภาระผูกพันดังกลาว
ถาม เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบกําหนดเกินกวา 3 เดือนนับแตวันที่ไดมา แตติดภาระ
ผูกพัน ตองแสดงเปนรายการเทียบเทาเงินสดที่มีขอจํากัดในการใชหรือไม
ตอบ เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบกําหนดเกินกวา 3 เดือนนับแตวันที่ไดมา ไมถือวาเปน
รายการเทียบเทาเงินสด ใหแสดงเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดชําระทั้งสวนที่ติดภาระผูกพันและไมติดภาระ
ผูกพัน แตในกรณีที่ติดภาระผูกพันใหเปดเผยจํานวนเงินฝากที่ติดภาระผูกพันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินดวย
ถาม กรณีมาขออนุมัติวงเงินจากสํานักงาน คปภ. เพื่อใชกอภาระผูกพัน เงินฝากที่ติดภาระผูกพันคือจํานวนวงเงิน
ที่ขออนุมัติ หรือเฉพาะจํานวนที่นําไปกอภาระผูกพันแลว
ตอบ กรณีที่นาํ เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบกําหนดนอยกวา 3 เดือนนับแตวันที่ไดมา มา
ขออนุมัติวงเงินเพื่อกอภาระผูกพัน จํานวนเงินที่จะถือวามีขอจํากัดในการใช จะหมายถึงเฉพาะจํานวนที่นําไปกอ
ภาระผูกพันแลว แตกค็ วรเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวยวามีการขออนุมัติวงเงินจากสํานักงาน
คปภ. เพื่อนําไปกอภาระผูกพันไว
ถาม สามารถเปดเผยรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในรูปแบบอื่นไดหรือไม เนื่องจากใน TAS7 มี
ตัวอยางการเปดเผยไว สามารถเปดเผยตามตัวอยางใน TAS7 ไดหรือไม
ตอบ ใหเปดเผยเปนรายการกระทบยอดตามแบบที่ คปภ. กําหนดเทานั้น
ถาม ในแบบการเปดเผยขอมูลไมมีรายการเงินลงทุนระยะสั้น
ตอบ ใหเพิ่มรายการ “เงินลงทุนระยะสั้น” กอนรายการหัก เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินทีม่ ีระยะเวลาครบ
กําหนดเกินกวา 3 เดือนนับแตวันที่ไดมา
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2. เบี้ยประกันภัยคางรับสุทธิ
ถาม เบี้ยประกันภัยคางรับจากการประกันภัยตอสามารถแสดงหักคาคอมมิชชั่นไดหรือไม และสามารถนําไปหัก
กลบกับคาสินไหมทดแทนคางจายหรือเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอไดหรือไม
ตอบ หากเขาเงื่อนไขหักกลบตาม TAS32 สามารถทําได
3. สินทรัพยจากการประกันภัยตอสุทธิ
ถาม คาสินไหมเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอสามารถนํามาหักกลบกับเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอไดหรือไม
ตอบ หากเขาเงื่อนไขหักกลบตาม TAS32 สามารถทําได
ถาม โดยปรกติบริษัทจะตั้งสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายตามยอดใน statement ที่
ceding company สงมาให และเมื่อ ceding company มีการจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลว
บริษัทรับประกันภัยตอก็จะยายคาสินไหมทดแทนจายมาเปนเงินคางจายจากการประกันภัยตอ หรือในกรณีที่
บริษัทเปน ceding company และเมื่อไดมีการจายคาสินไหมทดแทนแลว ก็จะตั้งเงินคางรับจากการประกันภัยตอ
ถามวาบริษัทสามารถเปลี่ยนประเภทรายการดังกลาวไดเลยทันที โดยไมจําเปนตองรอวาบริษัทไดรับ statement
หรือวาไดออก statement ไดหรือไม เนื่องจากรายการดังกลาวเกิดขึน้ ทุกวัน ในขณะที่การออก statement จะ
กระทําไตรมาสละ 1 ครั้ง
ตอบ ในกรณีที่ภาระหนี้สินตามสัญญาประกันภัยไดหมดไปเนื่องจากไดดําเนินการจายชําระคาสินไหมทดแทน
บริษัทสามารถจัดประเภทรายการใหมได โดยไมจําเปนตองรอวาไดมีการออก statement แลว
ถาม เงินคางจายจากการประกันภัยตอ ที่เปนเบีย้ ประกันภัยสามารถหักคาคอมมิชชั่นที่จะไดรบั จากบริษทั รับ
ประกันภัยตอไดหรือไม
ตอบ หากเขาเงื่อนไขหักกลบตาม TAS32 สามารถทําได
4. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ถาม บริษัทประกันวินาศภัยไมไดรับอนุญาตใหลงทุนในอสังหาริมทรัพย ดังนั้นบริษัทประกันวินาศภัยไมมีรายการ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนใชหรือไม
ตอบ อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนใหอางอิงตามคํานิยามใน TAS40 หมายถึงที่ดินและอาคารที่ถือครองเพื่อหา
ประโยชนจากรายไดคาเชาหรือ จากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย ดังนั้นหากบริษัทมีพื้นที่ของที่ทําการที่
แบงใหเชา ใหแสดงมูลคาของพื้นที่ดังกลาว (แบงตามสัดสวนพื้นทีท่ ี่ใหเชากับพื้นที่ที่ใชในกิจการของบริษทั เอง)
เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ดั้งนั้นบริษัทประกันวินาศภัยหากมีการถือครองอสังหาริมทรัพยเพื่อ
วัตถุประสงคตามนิยามใน TAS40 ถือวาบริษัทมีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ถาม ในแบบไมมีการแสดงรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
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ตอบ ในคําอธิยายความหมายของรายการไดชี้แจงไววา บริษัทยังคงตองปฏิบัตติ ามขอกําหนดในการแสดงรายการ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไป ดังนั้นในกรณีที่แบบไมไดกําหนดบริษัทสามารถเพิ่มเติมรายการใหปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีได โดยใหเพิ่มรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กอนรายการทรัพยสินรอการขาย
สุทธิ
ถาม บริษัทสามารถเลือกใชนโยบายการบัญชีราคาทุนกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดหรือไม
ตอบ ไดแตบริษัทตองเปดเผยมูลคายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพยดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย
ตองประเมินมูลคายุตธิ รรมทุกป ในกรณีที่บริษทั เลือกใชวธิ ีตีราคาใหมกับที่ทําการของบริษัท เมื่อบริษัทแบง
สัดสวนพื้นทีท่ ี่เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแลวตองใชวธิ ีมูลคายุติธรรมเทานั้น ไมสามารถเปลี่ยนกลับไปใช
วิธีราคาทุนกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนได
5. ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
ถาม ในกรณีที่ทรัพยสินรอการขายของบริษัทไมเขาตามเงื่อนไขของการถือไวเพื่อขายของ TFRS5 กลาวคือ การ
ขายตองมีความเปนไปไดคอ นขางแน มีการดําเนินการตามแผนเพื่อหาผูซื้อ และมีการเสนอขายสินทรัพยอยาง
จริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคลองกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพยนั้น และตองเปนการขายที่เสร็จ
สมบูรณภายใน 1 ป นับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพยเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย จะตองจัดประเภทสินทรัพย
เปนอะไร และตองวัดมูลคาอยางไร
ตอบ ตามมาตรฐานการบัญชีหากไมเขาเงื่อนไขใหจัดประเภทกลับไปเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และเริม่ คิดคา
เสื่อมราคายอนกลับไปตั้งแตวันที่ไดโอนสินทรัพยนั้นออกมาเปนสินทรัพยรอการขาย อยางไรก็ตามเพื่อ
วัตถุประสงคในการกํากับดูแลขอใหแสดงรายการนี้แยกตางหากออกมาจากที่ดินอาคารและอุปกรณ และเปดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีของทรัพยสินรอการขายดังกลาว ซึ่งไมเขาตามเงื่อนไข
ของ TFRS 5 จึงไมไดวัดดวยมูลคายุตธิ รรมหักตนทุนในการขาย
อยางไรก็ตามในการหารือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในเบื้องตน ขอใหแสดงรายการแยกออกมาภายใตหัวขอที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสทุ ธิ
- สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน
- ทรัพยสินรอการขาย
ในการนี้ทางสํานักงาน คปภ. ไดมีหนังสือหารือไปยังสภาวิชาชีพบัญชีฯ และกําลังอยูระหวางการพิจารณา
ถาม ในกรณีที่มีการนําทรัพยสินรอการขายไปลงทุนใหเชา จะแสดงรายการยางไร
ตอบ จะเขาตามนิยามของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน แตเพื่อการกํากับดูแลขอใหแสดงรายการนี้แยกออกมา
ตางหากซึ่งในเบื้องตนทางสภาวิชาชีพบัญชีฯเห็นวาควรแสดงรายการภายใตหัวขออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
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- ทรัพยสินรอการขาย
- อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอื่น
ในการนี้ทางสํานักงาน คปภ. ไดมีหนังสือหารือไปยังสภาวิชาชีพบัญชีฯ และกําลังอยูระหวางการพิจารณา
6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ถาม อาคารชุด ควรแสดงรายการและวัดมูลคาอยางไร
ตอบ ปจจุบัน ( ณ 31 ตุลาคม 2553) ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ยังไมมีขอยุติเกี่ยวกับการแสดงรายการอาคารชุด
และการวัดมูลคา เบื้องตนมีแนวคิด 2 แนวทางคือ
1. แสดงรายการเปนอาคารชุด และคิดคาเสื่อมราคาโดยถือเสมือนวามูลคาของที่ดินคือมูลคาคงเหลือ
(มูลคาซาก) หากอาคารชุดเสื่อมสภาพ/หมดอายุการใหประโยชนลง ใหติดคาเสื่อมราคาโดย
(ราคาอาคารชุด – มูลคาคงเหลือ) / อายุการใหประโยชนของอาคารชุด
ซึ่งตาม TAS16 กําหนดใหมีการทบทวนมูลคาคงเหลืออยางนอยที่สุดทุกรอบสิ้นปบัญชี โดยพิจารณา
มูลคาในปจจุบันของสินทรัพยที่มีสภาพเชนเดียวกับสภาพเมื่อเลิกใชงานของอาคารชุด (เชนหาราคาของที่ดินที่
เคยเปนที่กอสรางอาคารชุดในทําเลทีต่ ั้งเดียวกับอาคารชุดที่จะคิดคาเสื่อมราคา) และหากมูลคาคงเหลือสูงกวา
มูลคาตามบัญชีตองหยุดคิดคาเสื่อมราคา
2. แสดงรายการเปนอาคารชุด แตใหคิดคาเสื่อมราคาเฉพาะสวนที่เปนอาคาร ในสวนของที่ดินจะไมคิดคา
เสื่อมราคา วิธกี ารนี้ทําใหไมตองมีการตีมูลคายุตธิ รรมของที่ดินเพื่อหามูลคาคงเหลือ และทําใหไมตองหยุดคิดคา
เสื่อมราคาหากมูลคาของทีด่ ินสูงกวามูลคาตามราคาบัญชีของอาคารชุด
ในแบบหมายเหตุประกอบงบการเงินไมไดแสดงหัวขอรายการอาคารชุด บริษัทสามารถเพิ่มรายการอาคาร
ชุดในหมายเหตุดังกลาวได
7. สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
ถาม การกระทบยอดรายการคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึ้นระหวางป
จําเปนตองแยกเปนเกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดตกลง และเกิดขึ้นแลวและตกลงแลว
ตามแบบหรือไม
ตอบ จากการพิจารณาประเด็นในทางปฏิบัติ และหาการหารือกับฝายกฎหมาย ในคําอธิบายหมายเหตุประกอบงบ
การเงินไดชี้แจงวาหากบริษัทไมมีรายการใด ไมจําเปนตองเปดเผยรายการนั้น ดังนั้นขอใหบริษัทแสดงรายการ
กระทบดังนี้
1 มกราคม........
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป
การเปลี่ยนแปลงคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนของปอุบัติเหตุงวดกอน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจายระหวางป
31 ธันวาคม......

เมื่อ IFRS 4 มีผลบังคับใช แนวการกระทบยอดขอมูลจะเปนดังนี้

XXX
XXX
XXX
( XXX)
XXX
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ถาม การกระทบยอดจําเปนตองกระทบการเกิดเหตุตามปอุบัติเหตุหรือไม ใชปปฏิทินไดหรือไม
ตอบ ในการคํานวณสํารองคาสินไหมทดแทนปจจุบันตามวิธี chain ladder ใหใชปอุบัติเหตุ เพือ่ ใหแนใจวาบริษัท
มีการบันทึกหนี้สินที่เกิดขึ้นแลวครบถวน โดยขอมูลดังกลาวสามารถใชขอมูลไดจากรายงานของนักคณิตศาสตร
ประกันภัยซึ่งมีการจัดทําตารางพัฒนาการคาสินไหมทดแทนอยูแลว (claim development triangle)
ถาม สําหรับงบการเงินของป 2554 บริษัทยังคงสามารถตั้ง IBNR ดวย 2.5% ไดหรือไม
ตอบ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องการจัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของ
บริษัทและเงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทนของบริษทั ประกันวินาศภัย ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 ขอ (4.3)
กําหนดใหบริษัทจัดสรร IBNR ไวตามประสบการณจริงดวยวิธีการ Chain Ladder approach หรือวิธีการที่
ใกลเคียงกันในระดับสากล แตไมนอยกวารอยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวมทุกประเภทยอนหลังสิบสอง
เดือนจากวันจัดสรร กลาวคือกฎหมายใหใชวธิ ีการ chain ladder อยูแลว แตมีการกําหนดขั้นต่ําไววาตองเปน
2.5% ดังนั้นงบการเงินของป 2554 ก็ยังคงปฏิบัตติ ามประกาศดังกลาว (ใหใชจํานวนที่สูงกวาระหวาง chain
ladder และ 2.5%) จนกวา คปภ. จะมีประกาศการคํานวณสํารองฯใหม ซึ่งจะใหตั้งสํารองดวยวิธี chain ladder
หรือวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยอื่น แตจะไมกําหนดขั้นต่ําไว
8. สํารองเบี้ยประกันภัย
ถาม ขอใหอธิบายการกระทบยอดสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve)
ตอบ ในแบบใหแสดงรายการกระทบยอดเปรียบเทียบกันระหวาง UPR และ URR ยอด ณ สิ้นงวด ยอดใดสูงกวา
ใหใชยอดนั้นเปนเบี้ยสํารองประกันภัย
การคํานวณ URR = UPR X Ultimate loss ratio
ตัวอยางการคํานวณ เพื่อความกระชับจากแสดง UPR เปนรายเดือน ขอยกตัวอยางเปนรายไตรมาส โดยในป
2553 Ultimate loss ratio ของผลิตภัณฑในตัวอยางเปน 120% แตมีการปรับปรุงขอมูลใหม ณ สิ้นป 2553 ทําให
ในป 2554 Ultimate loss ratio ลดเปน 100%
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ไตรมาส

ไตรมาส 1 ป
53

เบี้ยรับในแตละไตรมาส
เบี้ยประกันภัยสะสม
เบี้ยที่ถือเปนรายไดของแต
ละไตรมาส (คํานวณโดยวิธี
1/8 เพิ่มเปน 3/8 5/8 และ
7/8)

เบี้ยที่ถือเปนรายได (สะสม
1 รอบปบัญชี)
เบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได
(UPR)
(คอยๆลดจาก 7/8 5/8 3/8
และเหลือ 1/8)

1/53
2/53
3/53
4/53
1/54
1/53
2/53
3/53
4/53
1/54

เบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได
สะสม
Ultimate loss ratio
URR ณ สิ้นไตรมาส
หา URR ของแตละไตรมาส
มากจาก UPR X Ultimate
loss ratio

URR เพิ่มขึ้น (ลดลง)

1/53
2/53
3/53
4/53
1/54
1/53
2/53
3/53
4/53
1/54

ความเสี่ยงภัยที่เพิม่ ขึ้น
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไป

ไตรมาส 2 ป 53

ไตรมาส 3 ป 53

ไตรมาส 4 ป 53

ไตรมาส 1 ป 54

500
500
62.5

700
1200
187.5
87.5

200
1400
312.5
262.5
25

600
2000
437.5
437.5
75
75

62.5

275

600

1025

400
400
62.5
175
50
150
50
437.5

437.5

312.5
612.5

187.5
437.5
175

62.5
262.5
125
525

437.5

925

800

975

120%
525
525

120%
1110
375
735

120%
960
225
525
210

120%
1170
75
315
150
630

525

(150)
735

(150)
(210)
210

(150)
(210)
(60)
630

525
0

735
150

210
360

630
420

0
87.5
75
375
350
887.5
100%
887.5
0
87.5
75
375
350
(75)
(227.5)
(75)
(255)
350
350
632.5

เปดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินกระทบยอด URR ของแตละไตรมาส ไดดังนี้
31 มี.ค. 53

30 มิ.ย. 53

30 ก.ย. 53

31 ธ.ค. 53

31 มี.ค. 54
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ตนงวด
ประมาณการคา
สินไหมที่จะเกิดขึ้น
ในงวด
ความเสี่ยงภัยที่
หมดสิ้นไปในงวด
ปลายงวด

0
525

525
735

1110
210

960
630

1170
350

0

(150)

(360)

(420)

(632.5)

525

1110

960

1170

887.5

ตัวอยางการเปดเผยกระทบยอด UPR และ URR ของงบการเงินที่ใช IFRS 4

ใหสังเกตวาในงบกําไรขาดทุนป 2006 บันทึก URR เพิ่มเขาไป 221,000 ยูโร แตการกระทบยอดจะแสดงวาเกิด
จากความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 310,000 ยูโร และความเสี่ยงภัยลดลง 89,000 ยูโร
ถาม ขอใหอธิบายวิธีการบันทึกบัญชีสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve) ในกรณีที่
URR สูงกวา UPR บริษทั ตองตั้ง UPR ใหสูงขึ้นเทากับ URR หรือไม
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ตอบ URR เปนรายการทดสอบความเพียงพอของการตั้งสํารองเบี้ยประกันภัย ดังนั้นในกรณีที่พบวาการกัน UPR
ไมเพียงพอตอคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (Ultimate loss) ใหตั้งสํารองเขาไปในคาสินไหมทดแทน ดังตัวอยาง
ของงบกําไรขาดทุนที่แสดงไวขางตน ที่แยกแสดง
1 คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปปจจุบันจํานวน 85,328 พันยูโร
2 ปรับปรุงคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปกอนจํานวน 13,833 พันยูโร
3 สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด 221 พันยูโร
รวมเปนคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 99,382 พันยูโร
อยางไรก็ตามในแบบงบการเงินไดแยกแสดงรายการสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดเพิ่ม(ลด) ออกมา
จากรายการคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย แตยังคงแสดงอยูภายใตหวั ขอคาสินไหมทดแทน
จากตัวอยางขางตนใหบริษทั บันทึกบัญชีโดย
เดบิต สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด (คาใชจาย)
221
221
เครดิต สํารองเบี้ยประกันภัย
คูบัญชีดังกลาวอาจะเปนรายการปรับปรุงสําหรับตอนทีจ่ ะปดงบการเงินได โดยในการตั้งสํารองเบี้ย
ประกันภัยเพิม่ ขึ้นใหเปนรายการตางหาก ไมตองนําไปเพิ่ม UPR สวนการคํานวณ UPR ก็ใหกระทําไปตามปรกติ
เมื่อจะทํางบการเงินจึงใหทดสอบ URR หากต่ํากวา UPR ก็ใหใช UPR เปนรายการสํารองเบี้ยประกันภัยและหาก
ในบัญชีมียอด URR ที่ตั้งคางไวอยูจากการรายงานไตรมาสที่แลว (เนื่องจากไตรมาสที่แลว URR สูงกวา UPR) ก็
ใหลางคูบัญชีดังกลาวออก
9. ผลประโยชนพนักงานคางจาย
ถาม รายการสินทรัพยโครงการคืออะไร แลวการจายเงินเขา provident fund จะถือวาเปนสินทรัพยโครงการ
หรือไม
ตอบ กรณีการจายเงินเขา provident fund ถือวาไดมีการกันสินทรัพยไวสําหรับผลประโยชนของพนักงานในรูป
ของนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทอยูแ ลว ดังนั้นบริษัทบันทึกรายการเงินสมทบเขา provident fund ตามเดิม
แตสําหรับโครงการผลประโยชนหลังเกษียณ หรือผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ปจจุบันบริษทั จะไมไดรับรูหนี้สิน
ดังกลาวไวจนกวาจะมีการจายผลประโยชนดังกลาวจริง
ดังนั้น TAS19 จึงใหมีการทยอยรับรูหนี้สนิ เนื่องจากผลประโยชนที่พนักงานไดรับมากจากใหบริการของ
พนักงานแกบริษัท การรับรูค าใชจายผลประโยชนจึงควรสัมพันธกับระยะเวลาในการใหบริการของพนักงาน ไม
ควรรอจนกวาพนักงานจะเกษียณแลวไดรับผลประโยชนดังกลาวจึงบันทึกเปนคาใชจาย จึงทําใหบริษัทตองทยอย
ตั้งหนี้สินขึ้นตามระยะเวลาการใหบริการของพนักงาน
อยางไรก็ตามสินทรัพยที่จะนําไปจายผลประโยชนใหแกพนักงานไมไดถูกกันไวแยกตางหากเปนอีกนิติ
บุคคลเหมือน provident fund การตั้งหนี้สินจึงแสดงดวยรายการยอดตามจํานวนที่มีภาระผูกพันตามสัดสวน
ระยะเวลาการใหบริการของพนักงาน (เชนพนักงานเขางานตอนอายุ 20 ป คาดวาเมื่ออายุ 60 จะจายผลประโยชน
ใหพนักงาน 400 บาท เทากับบริษทั ตองบันทึกคาใชจายผลประโยชนปละ 10 บาท (400 บาท / 40 ป) (กรณีนี้ยัง
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ไมไดคํานึงถึง time value of money) ถาป 2554 พนักงานอายุ 50 ป แสดงวาทํางานมาแลว 30 ปหนี้สินที่บริษัท
มีตอพนักงานคนนี้จะเปน 300 บาท ณ วันสิ้นป 2554)
แตถาบริษัทมีการกันสินทรัพยแยกตางหาก (ในทางปฏิบัติควรมีการแยกเปนกองทุนจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตางหากจากบริษัท เพื่อในกรณีที่บริษัทลมละลายเจาหนี้ของบริษัทจะไมสามารถนําสินทรัพยสวนที่กนั ไว
เพื่อการจายผลประโยชนพนักงานไปชําระหนี้ได) TAS19 เรียกสินทรัพยที่มีการกันไวแยกตางหากจากสินทรัพย
ของบริษัทนีว้ า “สินทรัพยโครงการ” ทําใหในการแสดงรายการจะนํามูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยโครงการไปหัก
ออกจากหนี้สิน
จากตัวอยางหนี้สินของพนักงาน ณ สิ้นป 2554 เปน 300 บาท แตมีการกันสินทรัพยไวในรูปของพันธบัตร
ที่มี par value 300 บาท แตราคาตลาดเปน 250 บาท ดังนั้นบริษัทจะแสดงหนี้สินผลประโยชนพนักงานเพียง 50
บาท (300 – 250)
ถาม ขอตัวอยางวิธีการกรอกหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตอบ ไดจัดทําตัวอยางอยางงายไวในไฟล employee benefit ที่แสดงไวคูกับรายการถามตอบแลว หรือจาก
ตัวอยางงบการเงินของบริษทั ตางประเทศ ดังขางลางนี้
การเปดเผยขอสมมติในการคํานวณ
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เปดรายการคาใชจายที่รับรูใ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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รายการกระทบหนี้สินผลประโยชนพนักงาน (ในตัวอยางบริษัทมีสินทรัพยโครงการ และมีการเปดหมายเหตุ
เกี่ยวกับรายละเอียดของสินทรัพยโครงการและผลตอบแทนของสินทรัพยโครงการ แตไมไดนําตัวอยางมาแสดงไว
ณ ที่นี้)

ถาม บริษัทไมมีการกันสินทรัพยโครงการ ตองเปดหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางไร
ตอบ จากแบบงบการเงิน ใหตัดรายการที่เกี่ยวของกับสินทรัพยโครงการออกทั้งหมด (ตัวอยางในไฟล employee
benefit)
ถาม รายการปรับปรุงหนี้สนิ ในรอบปที่แลวซึ่งแสดงวาเปนตนทุนบริการในอดีต กับกําไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยตางกันอยางไร
ตอบ ตามคํานิยามใน IAS19 การปรับปรุงตนทุนบริการในอดีตจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนลักษณะการใหผล
ประโยชนพนักงาน (เปลี่ยน scheme) ทําใหตนทุนบริการที่เคยบันทึกบัญชีไวเปลี่ยนไป แตกําไร (ขาดทุน)จาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติที่ใชในการคํานวณตางๆ
เชน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการตาย ฯลฯ
ถาม บริษัทมีการใหผลประโยชนพนักงานหลังเกษียณอื่นๆเชนคารักษาพยาบาล และมีการใหผลประโยชนระยะ
ยาวอื่น (ใหทองถาพนักงานอยูนาน) จะแสดงผลประโยชนดังกลาวรวมกับผลประโยชนหลังเกษียณไดหรือไม
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ตอบ ยอหนา 122 ของ TAS19 กลาวไววาบริษทั อาจเปดเผยยอดรวมโดยแยกแสดงแตละโครงการ หรือแยกตาม
ลักษณะความเสี่ยงก็ได
ถาม ในการคํานวณสํารองคาสินไหมทดแทนคางจาย ซึ่งตอไปจะใหรวมคาใชจายที่เกี่ยวกับการจัดการคาสินไหม
ทดแทน
Case Reserve ของกรมธรรมระยะสั้น = BE of incurred loss + Loss adjustment expenses (includes
ALAE & ULAE)
แสดงวาผลประโยชนเมื่อเกษียณของพนักงานฝายจัดการคาสินไหมทดแทนจะถูกรวมไปแสดงในรายการ
เงินสํารองแลวใชหรือไม ดังนั้นรายการผลประโยชนพนักงานคางจายจะไมรวมผลประโยชนที่จายใหพนักงานใน
แผนกนี้ใชหรือไม
ตอบ ไดหารือกับสวนคณิตศาสตรประกันภัย ในเบื้องตน เห็นวาโดยหลักการใหนําคาใชจายที่เกี่ยวของทั้งหมด
เขาไปรวมในการคํานวณสํารอง ซึ่งหากเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นเชนอุตสาหกรรมการผลิต ผลประโยชนพนักงาน
ในฝายผลิตก็จะถูกกระจายเขาไปในรายการตางๆที่เกีย่ วของ เพียงแตในการแสดงรายการในหมายเหตุประกอบ
งบเงินจะแสดงเปนยอดรวม และอธิบายวาคาใชจายผลประโยชนพนักงานถูกกระจายไปที่ใดบาง และหนี้สิน
ผลประโยชนพนักงานถูกกระจายไปที่ใดบาง
ตัวอยางการแสดงรายการ

สวนคาใชจายผลประโยชนของพนักงานฝายรับประกันภัยก็จะถูกกระจายเปนคาใชจายในการรับประกันภัย
10. การรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัย
ถาม ในแบบการรายงานขอมูลไมมีรายการคาใชจายในการดําเนินงาน ทําใหรายการยอดรวมคาใชจายในการรับ
ประกันภัยจะไมเทากับในงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
ตอบ ใหนําคาใชจายในการดําเนินงานมาแสดงดวย เพื่อใหรายการรวมคาใชจายในการรับประกันภัยเทากับงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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ถาม คาใชจายในการรับประกันภัย และคาใชจายในการดําเนินงาน หากไมสามารถแยกตามผลิตภัณฑไดจะให
แสดงรายการอยางไร
ตอบ ในทางทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑบริษัทควรมีขอมูลคาใชจายที่เกี่ยวของตางๆตามจริงๆ จึงทําใหเกิด
หลักการบันทึกรายการแบบศูนยตนทุน (cost center) อยางไรก็ตามหากบริษัทใดไมมีการเก็บขอมูลตามศูนย
ตนทุนมากอน หรือมีวิธีการจัดการศูนยตน ทุนที่แตกตางไปจากที่แบบกําหนด บริษัทสามารถใชวิธปี นสวน
คาใชจายตามสัดสวนเบี้ยประกันภัยได หรือใหแสดงเฉพาะรายการในชองรวมก็ได โดยที่ไมตองรวมรายการ
คาใชจายในการรับประกันภัยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ
ถาม รายการรายไดเงินสมทบ กับรายการคาใชจายเงินสมทบบริษทั กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ ใหแสดง
รายการอยางไร
ตอบ สําหรับบริษัทกลางฯ รายไดจากเงินสมทบ ใหแสดงแยกเปนอีกบรรทัด เปน “รายไดเงินสมทบ”
สําหรับบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ คาใชจายเงินสมทบดังกลาวใหแสดงแยกออกมาอีกบรรทัดหลังคาใชจาย
ในการรับประกันภัยอื่น เปน “เงินสมทบบริษัท กลางคุม ครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด”
จากคําถามทั้งหมด การแสดงรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัย อาจเปนดังนี้
(หนวย : บาท)
......25.......

รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
รายไดเงินสมทบ (เฉพาะบริษัทกลางฯ)
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจายในการรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ
คาสินไหมทดแทน
สํารองความเสี่ยงภัยที่ยงั ไมสิ้นสุดเพิ่ม(ลด)
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัทกลางคุมครองผูป ระสบภัยจาก
รถ จํากัด (บริษัทอื่นยกเวนบริษัทกลางฯ)
คาใชจายในการดําเนินงาน
รวมคาใชจายในการรับประกันภัยทางตรง

ประกันภัย
อุบัติเหตุสวน
บุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนสง

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

ประกันภัยรถ

XXX

รวม

XXX
XXX
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11. สวนของเจาของ
ถาม TAS 1 ใหแสดงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินที่ไมไดรับรูเขางบกําไรขาดทุนเปนรายการ
“องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ”
ตอบ ไดกลาวไวในคําอธิบายรายการวาแบบที่กําหนดเปนเพียงแนวทางในการแสดงรายการ บริษัทยังคงตอง
ปฏิบัตติ ามขอกําหนดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังนั้นในกรณีที่แบบงบการเงินขัดกับมาตรฐานการ
บัญชี ใหปฏิบตั ิตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด ดังนั้นในสวนของเจาของการแสดงรายการจะเปน (ในที่นี้แสดง
รายการเฉพาะหัวขอใหญ รายละเอียดยังคงแสดงตามแบบงบการเงิน)
ทุนเรือนหุน/ทุนจากสํานักงานใหญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
หุนทุนซื้อคืน
กําไรสะสม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เดิม – งบกําไรขาดทุน /สวนของผูถือหุน)
12. คาใชจาย
ถาม ในคําอธิบายรายการตนทุนทางการเงิน ระบุวาใหรวมคาธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งโดยปรกติแลวบริษัทแสดงอยู
ในคาใชจายดําเนินงาน
ตอบ คาธรรมเนียมดังกลาวหมายถึงกรณีที่บริษทั มีการกูเงินทําใหเกิดคาใชจายที่เกี่ยวของตางๆไมวาจะเปน
ตนทุนดอกเบีย้ หรือตนทุนคาธรรมเนียมตางๆในการขอกูเงิน สําหรับคาธรรมเนียมธนาคารในกรณีปรกติทวั่ ไปให
นําไปแสดงอยูเปนคาใชจายดําเนินงาน
ถาม สวนของตนทุนดอกเบีย้ ในการคํานวณผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณ ใหแสดงเปนตนทุนการเงินหรือเปน
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ตอบ TAS19 ยอหนา 119 กลาวไววามาตรฐานการบัญชีไมไดกําหนดใหตองแสดง ตนทุนบริการ ตนทุนดอกเบี้ย
และผลตอบแทนโครงการเปนรายการรวมกันในงบการเงิน สามารถแสดงแยกหรือรวมก็ได แตสวนใหญจะแสดง
รายการเปนผลประโยชนพนักงาน แตก็มีกรณีอยางงบการเงินของบริษัทในประเทศเยอรมนี ทีน่ ําตนทุนดอกเบี้ย
ไปแสดงอยูในรายการตนทุนทางการเงิน
ถาม ขอใหจัดทําแนวปฏิบัตใิ นการปนสวนคาใชจายเปนคาใชจายในการรับประกันภัย และคาใชจายในการจัดการ
คาสินไหมทดแทน และอยากทราบวาคาใชจายประเภทใดบางที่ควรนําไปปนสวน และเห็นวาไมควรปนสวนเฉพาะ
คาใชจายที่เกีย่ วกับพนักงานและอุปกรณ
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ตอบ ไดหารือประเด็นเรื่องแนวปฏิบตั ิกบั สวนคณิตศาสตรประกันภัยแลว ซึ่งจะประสานกับสมาคมนักคณิตศาสตร
ประกันภัยในการทําแนวปฏิบัตติ อไป
โดยหลักการแลวในการปนสวนคาใชจายควรปนสวนคาใชจายทุกประเภทที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้นๆ โดย
หลักเกณฑในการปนสวนอาจใชพื้นที่การใชจาย ระยะเวลาการใชงาน เชนกรณีของพนักงานสาขาตางจังหวัดที่ทํา
ทั้งงานรับประกันภัย จัดการคาสินไหมทดแทน และงานบริหารจัดการภายในสาขา ก็ใหปนสวนตามระยะเวลาการ
ทํางานในหนาที่ตางๆ
อยางไรก็ตามในปจจุบันมีบริษัทหลายแหงที่ยังไมไดมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาว ในเบื้องตนเพื่อใหสามารถ
ปนสวนไดอยางงายจึงพิจารณาเปนแบงคาใชจายที่เกีย่ วของตามแผนก กรณีคาใชจายที่เกิดขึน้ ที่สาขาอาจ
แบงเปนคาใชจายในการรับประกันภัยและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนอยางละครึ่งก็ได เนื่องจากเปน
กิจกรรมทั้งสองถือเปนกิจกรรมหลักของสาขามากกวาที่จะเปนกิจกรรมการบริหารงาน
ถาม ในการปนสวนคาใชจายหากปนแลวทําใหคาใชจายสูงกวาอัตราที่กําหนดในขอกฎหมาย จะมีผลกระทบ
อยางไร
ตอบ กฎหมายกําหนดเฉพาะรอยละของคาบําเหน็จ ไมไดรวมถึงคาใชจายในการรับประกันภัยอื่นๆที่เกิดจากการ
ปนสวนคาใชจาย
13. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ถาม บริษัทตองแสดงรายการ กําไร(ขาดทุน)จากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารปองกันความเสี่ยง และ
รายการ “กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย” ไวภายใตรายการผลกําไร(ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึน้ จริงอื่นหรือไม
ตอบ สามารถแสดงเปนรายการแยกตางหากได
ถาม หากบริษัทไมไดนํา TAS12 เรื่อง ภาษีเงินไดมาปฏิบัติกอน 1 มกราคม 2556 บริษัทจะตองแสดงรายการ
ภาษีเงินไดเกีย่ วกับองคประกอบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือไม
ตอบ ถาบริษทั ไมไดใช TAS12 จะไมมีรายการนี้ในงบการเงิน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (เดิม – งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอื หุน)
14. องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
ถาม ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของไมมีหัวขอองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
ตอบ TAS1 ยอหนา 106.4.2 ใหกระทบยอดแสดงรายการเปลี่ยนแปลงของแตละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทอาจเพิม่ หัวตารางเพือ่ แสดงวา สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน ผลกําไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอื่น เปนรายการองคประกอบอื่นของสวนของ
เจาของ
ตัวอยาง
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ทุนชําระแลว

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่
จะซื้อหุน

สวนเกิน(ต่ํา)
มูลคาหุน

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
สวนเกินทุน สวนเกิน (ต่ํา
ผลกําไร
จากการตี กวา) ทุนจาก (ขาดทุน) ที่
ราคา
การ
ยังไมเกิดขึ้น
ทรัพยสิน
เปลี่ยนแปลง
จริงอื่น
มูลคาเงิน
ลงทุน

หุนทุนซื้อคืน

กําไร
(ขาดทุน)
สะสม

รวม

